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Analysis of the issue of guardianship in Shiite thought 

(Imamiyya, Zaydiyya, Ismaili) 

Abstract 
The issue of guardianship has a especial place in the doctrinal thought of Shiite 

scholars. Shiite scholars consider the existence of a guardian after the Prophet 

to be necessary to guide men from misguidance to happiness. The present paper 

uses a descriptive-analytic method with the aim of examining the issue of 

guardianship from the perspective of Shiite scholars and with emphasis on the 

three religions, Imamiyya, Zaydiyya, and Ismaili, examines and examines the 

views of Shiite scholars. And it answers the question, what is the view of Shiite 

scholars on the issue of guardianship? After examining the views, it was found 

that all three religions (Imamiyya, Zaydiyya, Ismaili) with emphasis on verses 

and hadiths believe that the Prophet (PBUH) had appointed a successor before 

his death, with the difference that from the perspective of Imamiyya, the 

position of the guardian starts from Imam Ali (AS) and ends with Hazrat Mahdi 

(AS), while the Ismailis and Zaydis consider the will to be specific to Imam Ali 

(AS). 
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  (سماعیلیها زیدیه، امامیه،) شیعیان اندیشه در وصایت مسئله واکاوی

                                                                                                           ایران ،قم ،مذاهب  و ادیان دانشگاه دکتری جویدانش  طيبه قاسمي
  

 استادیار رشته تاریخ اسالم، دانشگاه ادیان و مذاهب سيد محمد حسيني

 چکیده 
 وجود یشیع عالمان. است برخوردار ای ویژه جایگاه از شیعی، دانشمندان اعتاادی اندیشه در وصایت مسئله
 رو، به حاضر مااله. دانند¬می الزم سعادت سوی به گمراهی از انسان هدایت جهت را نبی از بعد وصی
 امامیه، مذهب، هس بر تاکید با و شیعی عالمان دیدگاه از وصایت مسئله بررسی هدف با و تحلیلی توصیفی
 دهد یم پاسخ پرسش این به و. دهد می قرار مداقه و واکاوی مورد را شیعه عالمان دیدگاه اسماعیلیه، و زیدیه
 تاکید اب مذهب سه هر شد مشخص ها دیدگاه بررسی از پ  چیست؟ وصایت مسئله در شیعه عالمان دیدگاه
 تفاوت این اب است، نموده ینتعی را خود جانشین رحلت از قبل( ص)پیامبر که دارند اعتااد روایات و آیات بر
 حالی در شود،می ختم( ع )مهدی حضرت به و شروع( ع)علی حضرت از وصی ماام امامیه، دیدگاه از که
 .دانندمی( ع)علی حضرت مختص را وصایت زیدیه و اسماعیلیه که

  .اسماعیلیه زیدیه، امامیه، شیعه، وصی،ها: کلیدواژه
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 . مقدمه9
ایت جایگاهی بلند دارد و ارز، آن در پیوند، با امر نبوت است، وص ةدر ادیان الهی، مسئل

زیرا جانشینی نبی، ضرورتی برخواسته از ماتضای جامعه بشری، و از طرفی هدف تکاملی 
بینی الهی، انسان و شود؛ زیرا طبق جهانخلق و امری کامال معاول و منطای محسوب می
کند، به همین جهت ه صحیحی را طی میجهان دارای هدفی است و جهان در مسیر خود، را

برای انسان که جزئی از این جهان است، باید مسیر صحیح و دور از هرگونه خطا و لرز، به 
جایی که وجود پیامبر در هر زمان جاودانه نیست صورت مستمر وجود داشته باشد، و از آن

 ز به راهنما، فرقی میان ادوارچنان نیازمند هدایتند و در نیاو از طرفی مردم بعد از پیامبر هم
 آید. تاریخی نیست، بنابراین نیاز به وصی پیش می

 . پیشینة پژوهش2
در اسالم نیز هر چند این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است، ولی وصایت و جانشینی 

های اختالف در میان مسلمانان را پدید آورد در های متفاوت از آن زمینهبه دلیل برداشت
ارها ( و یازده فرزند او ب)عنابع کهن تاریخی شیعه، وصایت علیی که بر اساس گزار، محال

های ها و موقعیتاست و آن حضرت در زمانبرهمگان روشن بوده و (ص)کید پیامبرمورد تأ
 یتوصا ا بات مختل  او را به همین عنوان معرفی نمودند، به همین جهت تاکنون درمورد

 جمع به االمست کتب از برخی در استشده نگاشته زیادی و مااالت کتب)علیه السالم( علی
و  استپرداخته)علیه السالم( علی حضرت و وصایت والیت، امامت به ناظر نصوص آوری
-یم مطر، را)علیه السالم( علی امام وصایت، امامت مباحث بیان از پ  کتب از برخی در
اره عشری را دربیدگاه شیعه امامیه یا ا نهای مذکور، دیبا این وجود، اکثر پژوهش .کنند

وصایت بررسی نموده و دیدگاه زیدیه و اسماعیلیه که وصی نزد آنان نیز از جایگاه مهمی 
است، کاری که پژوهش حاضر عهده دار آن چنان که باید بررسی نشدهبرخوردار است، آن

 باشد.می
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 شناسيواژه. 3
 وصي. 3-9

ند که ابزرگان لغت، برای وصی چندین معنا در نظر گرفتهاست، « وصی»وصایت از ریشه 
 عبارتند از:
 (.۱77: 7، ۱۹0۴متصل کردن وپیوند زدن. )فراهیدی:  .ال 
 (.۶71: ۱۹۱2؛ رایب اصفهانی: ۱2۸۴: 1، ۱۴۶۶عهد وپیمان. )ابن درید: .ب 
 (.۱7۴۹: 2، ۱۴۴۸پندو اندرز دادن وسفار، کردن. )تهانوی: . ج
دستور. )ازهری:  وبه درستی کاری را انجام دادن واجرای کامل عمل وکامل کردن عمل .د

۱۹2۱ ،۱ :۱۶7.) 
 در یو مرگ از پ  کسی وصیت و سفار، موافق فاه؛ وصی کسی است که اصطال، در
وصیت در بین فاهای شیعه امامیه باتوجه به مصدر . کند تصرف و دخالت وی اموال و امور

 اند. آن را در نظر گرفته یا اسم مصدر بودن وصی سه معنا از
ننده باشد زیرا وصیت کبه معنای وصل کردن می "وصی یصی "با توجه به مصدر آن از .ال 

: حلیر.ک؛ کند)تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات زمان حیات خود متصل می
۱۹۱۹ ،1 :۹۸2.) 
ن است و با توجه به اسم مصدری آ "وصی یوصی "به معنای سفار، کردن ازب. 
 (.2۹۱: 2۶، ۱1۴7نجفی: ر.ک؛ باشد)می
، ۱۹0۶محاق حلی: ر.ک؛ باشد)به معنای تملیک عین یا منفعت آن می"اوصی یوصی  "ازج. 
2 :۱۶2.) 
ه ق در لمعه 7۶۸الدین مکی عاملی معروف به شهید اول متوفای بن جمالمحمد 
است هته شدوصیت از وصی یصی یا از اوصی یوصی یا از وصی یوصی گرف فرمایند:می

اند بخاطر وصل شدن این تصرفات را وصیت نامیده باشد وواصل آنها وصل شدن می
ن یا چیز. از نظر شرعی، تملیک عی خاطر وصل بین دوه تصرفات به زندگی بعد از مرگ یا ب

وصی از  (.۱۱: ۸، ۱۹۱۱مکی عاملی: ر.ک؛ منفعت یا تسلط برتصرفات بعد از مرگ است)
وصیت  است، در معنای فاهیم معانی متفاوتی با فاه برای آن بیان شدهجهت کاربردی در کال

در  و دانبرای آن در کتب فاهی شیعه شرایطی را قرار داده باشد ودر امور مالی مورد نظر می
ریه با استناد تکلمان ا نا عشم باشد.می (ص)معنای کالمی بحث از تعیین جانشین توسط پیامبر



 013 | و حسيني قاسمي

 

ین دیان الهی امر به تعیکنند که در تمام االی ونالی خود ا بات میادله ع یات قرآن وبه آ
 کید است وصی ادامه دهنده نبوت رسالت نبوت است.است و در قرآن هم برآن تأوصی بوده

باره  این در وصی خودرا به جامعه عرب آن زمان معرفی کردند و پیامبراکرم نیز جانشین و
و  تعیین وصی توسط نبی اکرم)صل اهلل علیه دارند و های یکسانیعشریه دیدگاهعلماء ا نی

را  (ص)جانشینی پیامبر است وآله و سلم( توسط هیچ یک از علمای شیعه امامیه رد نشده
(.که خود ۹0: ۱۹1۱مفید، ر.ک؛ دانند)مختص علی)علیه السالم( و فرزندان او می

( ص)رصی خدا بعد از پیامباند که من وم( براین مطلب بارها تأکید کردهحضرت)علیه السال
 .و کسی این مطلب را منکر شود منکر خدا و رسولش است (1۱: ۱۹۱1مفید، ر.ک؛ ) هستم

 . شیعه3-2
است که یکی از معانی لغوی شیعه اجتماع و اتفاق بر شیعه در لغت به معانی گوناگونی آمده

ی از آنها بعض چنین به هر قومی که امر و هدف آنها یکی باشد و بعضیک امر است. هم
 (. ۱۶: ۶، ۱۹2۸گویند.)ابن منظور: دیگر را تبعیت و پیروی کنند شیعه می

شود که از علی )ع( پیروی کرده، به امامت و خالفت در اصطال، شیعه به افرادی گفته می 
(. 170: ۱، ۱1۶7شهرستانی: ر.ک؛ اند چه نص جلی باشد یا خفی)او از طریق نص معتاد شده

 شود.، زیدیه و اسماعیله تاسیم میامامیهو به سه گروه 
عشریه( و یک اصطال، عام دارد. در تعری  اصطال، یک اصطال، خاص )ا نی امامیه:ال .

(. که به امامت ۸7: ۱17۸مشکور: ر.ک؛ هایی است)شود امامیه، نام عموم فرقهعام گفته می
ر.ک؛ و معتادند)( و فرزندان ا1۴: ۱1۸0اشعری قمی: ر.ک؛ بالفصل حضرت علی )ع( )

ای که به شهادت امام کاظم عشریه است فرقه(. در معنای خاص که همان ا نی1۶: ۱1۶۶مفید: 
نی: شهرستار.ک؛ )ع( قطع پیدا کرده و به امامان بعد از او تا حضرت مهدی )ع( اعتااد دارند)

۱1۶7 ،۱ :17۸ .) 
زیدبن  وان آن معتاد به امامتشود که پیرای از مذهب شیعه گفته میزیدیه: زیدیه به فرقهب.

(. نوبختی در تعری  زیدیه چنین 2۸: ۱۹0۶بغدادی: ر.ک؛ علی بن حسین)ع( هستند)
گوید: گروهی پ  از درگذشت حسین)ع( گفتند امامت فاط در فرزندان حسن و می

شود، همه در امر امامت مساویند، هر باشد. سایر فرزندان علی )ع( را شامل نمیحسین)ع( می
نوبختی: ر.ک؛ از ایشان قیام و دعوت به خود نماید، امام و اطاعت از او واجب است)ک  
۱1۶۶ :۸۱.) 
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ن فرزند تریکه معتادند ماام امامت پ  از امام صادق)ع( بزرگ ای از شیعهج.اسماعیلیه: فرقه
 (. 22۸: ۱، ۱1۶7شهرستانی: ر.ک؛ او اسماعیل، یا فرزند او محمد با به امامت پذیرفتند)

 وصي از دیدگاه امامیه .4
بررسی دیدگاه امامیه نشان از آن دارد که عالمان و متکلمان این مذهب واضح و بدون ابهام، 

اند. آنان با استناد به آیات قرآن و روایات نبوی، وصی و جانشین نبی نظر خود را بیان داشته
آنان را اوصیای دانند و همگی اکرم )ص( را منحصر در علی)ع( و فرزندان معصوم وی می

-دانند و پیامبر )ص( این امامان را به عنوان جانشین خود به مسلمانان معرفی نمودهپیامبر می

شود و هم وصی و است، به همین جهت بر جانشینان پیامبر)ص(، هم عنوان امام اطالق می
شد. ائمه اگونه نیست که در صدق این عنوان بر ائمه )ع(، بین آنها اختالفی وجود داشته باین

د داشتند کیآیات و روایات بر وصی بودن خود تأنیز در طول دوران حیاتشان بر با توجه به 
 که در ریل به بررسی اقدامات آنان برای رسیدن به این هدف اشاره خواهیم نمود.

 . اندیشه وصي در عصر حضرت علي)ع(4-9

ماام  های مختل  شان وزمانطیق نصوص مسلم پیامبر)صلی اهلل علیه وآله و سلم(در مکان و 
ی حضرت را ولی وص السالم( را به گو، مرد رساندند وومنزلت بی مانند حضرت علی)علیه

امام امت معرفی کرد از نظرحضرت علی)علیه السالم( و یاران و هواداران امام)علیه  خلیفه و و
الم( )علیه السالسالم( انتخاب فرد دیگری در ماام خالفت انحراف از حق بود و حضرت علی

 یارانش در ماابله با این انتخاب نادرست اقداماتی انجام دادند از جمله: و

 . اقدامات تحکیم اندیشه وصي پیش از خالفت4-9-9
 . واکنش علي )ع( به تصمیم سقیفه4-9-9-9

در ماجرای سایفه و انتخاب ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر )ص( عالوه بر واکنش مهاجرین، 
:  افیر.ک؛ امدتی از بیعت خود داری کرد ولی سرانجام با شروع جنگ رده )حضرت ت
(. وضرورت همبستگی میان مسلمانان به نالی شش ماه بعد از رحلت 10۸: ۱، ۱170

پیامبر)صلی اهلل علیه وآله وسلم( بیعت کرد وهمواره بر اصل شایستگی خود برای امامت 
 (.۱2۸: 2تا، یعاوبی: بیر.ک؛ تاکید داشتند)
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 )س(. همراهي حضرت فاطمه4-9-9-2
 حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( شب هنگام با علی ودو فرزند خویش به درب خانه مهاجر و

ت و سخواکرد واز آنان یاری میعلی)علیه السالم( حق خویش را بیان می رفتند وانصار می
 این کار تا چهاربار تکرار شد.

ول کردند اما همین افراد وقتی دعوت به علنی نفر دعوت حضرت را قب فاط چهل وچهار 
کردن یاری خود وبیعت با علی)علیه السالم( شدند فاط چهارنفر باقی ماندند وبعد از آن 

: 2، ۱۹0۸هاللی: ر.ک؛ )مشغول جمع آوری قرآن شدند نشینی را برگزیدند وحضرت خانه
چه لزومی داشت السالم( در وصایت رعایت شده بود . اگر حق حضرت علی)علیه(۸۶۱

ین باید به چنهم .با خلیفه تعیین شده بیعت نکندو را گوشزد کنند  حضرت فضایل خود
 به خانه حضرت وشهادت آن حضرت اشاره نمود، که خلیفه جهت بیعت گرفتن اجباری 

، اهلل علیها( را مجروحضرت زهرا)سالم خانه را باآتش کشید و السالم( رفتند وعلی)علیه
  رت از ا ر شدت جراحات به شهادت رسیدند)همان(.کردند که حض

 . واکنش یاران علي )ع( به ماجرای سقیفه4-9-9-3
بعد از رحلت پیامبر)ص( و ماجرای سایفه، این امرباعث تعجب بسیار یاران علی)علیه السالم( 

نند ک اورتوانستند ببه دفاع از حق وصی پیامبر برآمدند یاران واقعی امیرالمومنین نمی شد و
که چگونه با این سرعت تمام سخنان نبی اکرم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرامو، شد، از 

توان به براء بن عازب ، عباس عموی جمله یاران امام که به این موضوع اعتراض کردند می
 (.۱7۶: 2تا، یعاوبی: بیر.ک؛ پیامبر)ص(، ابورر، سلمان، مالک اشتر...اشاره نمود)

 ات امام علي)ع( در دوران حکمراني. اقدام4-9-2
حضرت علی )ع( بعد از کشته شدن عثمان و به عهده گرفتن حکومت نیز، اقداماتی برای 

 ها اشاره خواهیم کرد.های از آنیادآوری امر وصایت انجام دادند که در ریل به نمونه

 . نامه امام به معاویه4-9-2-9
ها برای معاویه فرستاده شد که در این نامه های از طرف امامدر طول خالفت امام، نامه

حضرت به بیان احایت خود برای خالفت پرداخت و خود را وصی پیامبر)ص( معرفی نمود. 
فرمایند: هر پیامبری در میان ها امیرالمومنین خطاب به معاویه میدریکی از نامهاز جمله در 
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 ند، یعاوب وصیت کرده ودانی که ابراهیم به فرزاست مگر نمیخاندا، وصی داشته
محمد به آل خود وصیت کرد این  یعاوب نیز در هنگام مرگ به فرزند، وصیت کرده و

ابراهیم این سنت را گذاشت ورسول خدا به این سنت عمل  وصیت سنت پیامبران است و
تو)معاویه(در میان آنهاجایی  کردند و همان گونه که خدا امر کرده بود وصیت کردند و

 .(۱۴0: ۱170 افی: ر.ک؛ )رسدیراث او به ما مینداری و م

 های یاران علي )ع(. نامه4-9-2-2
ه توان به نامه جریر باند میکید نمودهحضرت علی)ع( که به وصایت امام تأ هایاز جمله نامه

ه چه محمد بن ابوبکر در نامه خود بشرحبیل، محمد بن ابی بکر به معاویه ...اشاره کرد. چنان
 او هک حالى در کنىمى ماایسه على با را خود چگونه! تو بر واى»گوید: نین میمعاویه چ
 انسانى ننخستی و وى فرزندان پدر و او وصىّ (و سلّم و آله و علیه اللّه )صلّى خدا پیامبر وارث
 راز، یمبرایستاده، پ خویش پیمان بر او زندگى دم واپسین تا و نهاده او فرمان به سر که است
 سرپ و وى دشمن تو که صورتى در. استکرده شریک خود کار در را وى و سپرده او به را

 (.۱۱: 1، ۱۹2۸مسعودی:ر.ک؛ )هستى او دشمن

 . مناشدات علي)ع(4-9-2-3
است: شده مناشدات حضرت علی)ع( در کتاب سلیم بن قی  هاللی به این صورت گزار،

و فرمود مناقب من بیشتر از آن  در زمان عثمان و جنگ صفین، حضرت بر فراز منبر رفت
است که در کتب آمده، سپ  امام به فضائلی که پیامبر و مالک اشتر در وص  وی آورده 

 والیت و وصایت علی و -است اکتفا نموده است از جمله این فضائل: علی افضل اوصیاء
-کویزوه تب -پیامبر)ص(تفسیر صادقین به علی )ع( و اوصیاء -فرزندانش در روز یدیر

 (. ۸۸0 -۸1۸ :2، ۱۹0۸هاللی: ر.ک؛ )حدیث  الین

 . اندیشه وصایت از دوره امام حسن )ع( تا آغاز غیبت4-2
 . وصایت در عصر امام حسن )ع(4-2-9
: ۱۹۱1)مفید: «سن والحسین امامان قاما او قعداالح»روایتی که از پیامبر)ص (نال شده  در
 على باشد امامبرادر می مامت این دومنصوص بودن ا این حدیث دلیل روشنی بر (. و220
 از (.پ  ۸7: ۱۹2۸مسعودی: ر.ک؛ )استمعرفی نموده خود وصىّ را )ع( حسن )ع(امام
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تا، یعاوبی: بیر.ک؛ علی)ع( تعدادی از مهاجرین و انصار با امام بیعت کردند) امام شهادت
 خواند وگفت او( فراه سوی امام حسن)علیه السالمو عبداهلل بن عباس مردم را ب (.2۱۹: ،2

 امام (.۶: 2، ۱۹۱1مفید: ر.ک؛ وصی امام شماست با او بیعت کنید) فرزند پیامبر شما
 کرد. سخنرانی خالفت از بعد بالفاصله)علیه السالم( حسن
فرماید مااهل بیت یک از دو الین هستیم که رسول خدا)صلی ای میحضرت در خطبه 

(. امام ۹12: 2، ۱1۸۶مسعودی: ر.ک؛ است)باقی گذاشتهاهلل علیه و آله و سلم( در میان شما 
ن ای به معاویه انتخاب خلفای پیشیدر نامه دانست وحسن)علیه السالم( خالفت را حق خود می

 ،اصفهانیر.ک؛ )داننداست ونتیجه این انتخاب را ظلم در حق خود میمورد ناد قرار دادهرا 
۱۴۸۸: ۸۸.) 
های مهنا از یکی در و دیدندمی حکومت برای صالحیت فاقد را امام)علیه السالم( معاویه 
 من هب خود از بعد را امر این گرفت قرار مرگ درآستانه پدرم وقتی نوشت معاویه به خود
بود. امام پ  از صلح با معاویه  وصایت و خالفت حضرت منظور است. )همان(.که سپرده
دار داشتند و آن حضرت را به عنوان کوفه دیدر مدینه بودند ومرتب با شیعیان  مدتی را
 (. 2۶: 2، ۱۹۱1مفید: ر.ک؛ )دانستندحق علی)علیه السالم( می جانشین بر
برای کمرنگ کردن نام و فضایل اهل بیت سعی معاویه که از وجود امام ترس داشت،  

، ۱1۸۶مسعودی : ر.ک؛ کرد احادیث جعلی را در مورد فضایل عمرو ابوبکر بین مردم پخش)
کردند شدند تا جایی که فکر میروزبه روز دشمنان در اطراف شیعیان زیادتر می ( و7۶7: 2

بعد از شهادت امام  عباس (. ابن۸۴: 1، ۱1۴۶بالرری: ر.ک؛ )احادیث جعلی درست است
ه السالم( )علیحسن فادان مصیبت به امروز اگر گفت: معاویه به حسن)علیه السالم( خطاب

ک؛ ر.ایم)شده دچار اوصیاء سید وفادان رسوالن سید فادان به این از قبل شده ایم دچار
 (. ۹10: 2، ۱1۸۶مسعودی:  ،الذهب مروج

 . وصایت در عصر امام حسین )ع(4-2-2
بعد از معاویه و جانشینی یزید، و تال، برای بیعت از امام، آن حضرت به ح  رفتند و سپ  

کردند و کردند و فضایل پدر خود را بعد از حمد و  ناى خداوند به جنایات معاویه اشاره 
د و خالفتی باشنها نشان از آن داشت که اینان وصی نبی اکرم)ص( میبرشمردند تمام فضیلت

که از آنان گرفته شده حق آنان است. امام حسین)علیه السالم( به حدیث مواخات، حدیث 
ت خنان حضراره کردند و همگی سیدیر، حدیث منزلت، حدیث مباهله و حدیث  الین اش
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السالم( به اهل بصره به بعد(. امام حسین)علیه 77۶: 2، ۱۹0۸هاللی: ر.ک؛ یید کردند)را تأ
خن : م ابیر.ک؛ اولیای او هستیم) گویند: ما اهل بیت، اوصیاء، وارث واند میای نوشتهنامه
 ههای که خطاب به سپاالسالم( در روز عاشورا در یکی از خطبه(حضرت )علیه۱2۹: ۱۹11

فرزند  و آیا من پسردختر نبی شمانسب مرا ببینید نسب چه کسی است. یزید بود فرمودند : 
رسولش ایمان آورد و.....  پسر عموی او نیستم ؟ همان پسر عمویی که به خدا و وصی و
 (.217)همان، 

 . وصي در عصر امام سجاد )ع(4-2-3
ز امام حسین)ع( دارد. از جمله بعد دالیلی وجود دارد که حاکی از جانشینی امام سجاد بعد ا
وصی پدر، امام حسین)ع( قرار  از شهادت امام حسین)ع( امام سجاد)علیه السالم( جانشین و

ر.ک؛ )است گرفت که این نصوص در کتاب اصول کافی به نال از ابو الجارود وارد شده
 (.۹1: 2، ۱1۸2کلینی: 
های خود را به نامه و نامهق وصیتچنین امام حسین)علیه السالم( قبل از ترک عراهم 
سر، ترین فرزند پبه بزرگ صورتی که برنگردد دهد دردهد و به او اختیار میالسلمه میام

العابدین تنها پسری بود که بازگشت و وصیت نامه پدر، به او داده تادیم کند و امام زین
واقعه  (. پ  از22۸ :1، ۱1۸۶مسعودی : ر.ک؛ وصی اوگردید) شود از این رو جانشین و
السالم( برای احااق حق خود به اینکه او وارث خاندان عاشورا امام سجاد)علیه

السالم( موفق شوند گروهی از افراد را به راه پیامبر)ص(است تال، نمودند و حضرت)علیه
 حق برگردانند. 

 . وصي در عصر امام باقر)ع(4-2-4
رین تد امام محمد باقر)علیه السالم( را که بزرگامام سجاد )علیه السالم( قبل از شهادت خو

: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ پسر حضرت)ع( بودند رابه عنوان وصی و جانشین خود معرفی کرد)
۹7 .) 
 رادر،ب ودیگری زکیه نف  محمد امامت فرزند، امام باقر)علیه السالم( با توجه اندیشه 
ه امام باقر)ع (و زید بن علی)علی که کشمکش برای رهبری بین)علیه السالم( علی بن زید

السالم( بعد از رحلت امام سجاد)علیه السالم( شروع شد سعی داشتند که ماهیت امامت، 
هایی که جانشین رسول خدا)ص( که همان وظای  امام، امتیازات امام و ارز، شرایط و
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)ص(  ز پیامبرچه اکنند شر، دهند، چناناوصیاء او هستند و از طریق امام قبلی دریافت می
لعزم اپن  تن از پیامبران اولو داشت... و پیغمبرى در نگذشت جز اینکه وصى»نال کردند: 

بودند: نو،، ابراهیم، موسى، عیسى و محمد)صلی اهلل علیه وآله وسلم( و به راستى على بن 
ود به ب هر که پیش از اوابى طالب)علیه السالم( هبة اهلل محمد بود و علم همه اوصیاء و علم

 (.2/۱۴7همان: »)ارث برد
ص ( )یامبرپ جانشینی در انتصاب اصل به زید خود ناتنی برادر برابر درالسالم( )علیهامام 
-زین امام که داشت اعالم برادر، حضور در و شدند متوسل صریح نص طریق از

 یدهزبرگ شیعیان وامام خود جانشینی به را او برادر، حضور درالسالم( )علیهالعابدین
 انکار را)علیه السالم( علی بن زید (. امام)علیه السالم( امامت11۹: ۱همان، ر.ک؛ است)
 باشد. می وصی عنوان به خود برموقعیت ضمنی ییدأت او امامت انکار وبا کردند
امام)علیه السالم( موفق شدند در طول مدت زمان کوتاهی افرادی که به سوی زید بن  

ی را به خود جلب کند مانند بود را برگرداند و پیروان جدیدعلی)علیه السالم( رفته 
 (السالملطیار که مدتی با امام باقر)علیه(. حمزخ بن ا۱11تا: شیخ طوسی: بیر.ک؛ )زراره

های امام باقرع تال، (.11۹ر.ک؛ همان: مخال  بود ولی سرانجام رهبری او را پذیرفت)
 ایت خودرا تایید کنند.شد تا وصبیشتر به استارار امامت معطوف می

 . وصي در عصر امام صادق )ع(4-2-5
؛ ر.ک)علیه السالم( رسیدپ  از رحلت امام باقر)علیه السالم ( وصایت او به امام صادق)

(. در دوران امام صادق)علیه السالم( امویان ساو  کردند وحکومت ۹۴: 2، ۱1۸2کلینی: 
و به  تری را به راهنمایی مردم بپردازددست بنی عباس افتاد وحضرت توانست مدت زمان بیش

 (.۱۱7: 2تا، : بی یعاوبیر.ک؛ وظای  امام را بیان کند) های خود در مورد امامت ونظریه
فرمود: به نظر شما آن که از ماه عمرو بن مصعب گوید: شنیدم امام صادق)علیه السالم( مى

نه به خدا، امامت عهدى  تواند وصیت کند؟کند به هر که خواهد مىوصیت به امامت مى
 (.۹۱2است از طرف رسول خدا)ص( . )همان، 

چون فارغ شدى نصب کن و « »ألم نشر،»السالم( در شر، آیه همچنین امام صادق)علیه 
فرماید: چون فرایت یافتى رهبر خود را منصوب کن و مى« به سوى پروردگارت روى کن

رده و آشکارا بیان کن، آن حضرت فرمود: پوصى خود را به مردم اعالم کن و فضل او را بى
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هر که را من آقا و موال هستم على آقا و موال است، بار خدایا دوستش را دوست دار و 
 (.۹20: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ )تا سه بار -دشمنش را دشمن دار

باز فرمود:على)علیه السالم( سید مؤمنان است، و فرمود: این على)علیه السالم( همان ک   
سپ  فرمود: من . زند، و فرمود: حق با على استکه بعد از من در راه حق شمشیر مى است

ها بگروید هرگز گمراه نشوید: کتاب خدا گذارم، که اگر بداندر میان شما دو چیز به جا مى
 (. ۹2: 2تا، : بی )یعاوبیعز و جل و خاندانم، عترتم.

 . وصي در عصر امام کاظم4-2-6
 السالم( باعث شد بنابر دالیلدرباره علویان به ویژه امام صادق)علیه شدت اختناق منصور

یرا اگر به ز سیاسی امام بعد از امام صادق)علیه السالم( برای برخی ازشیعیان ناشناخته بماند،
شد از طرف خلفاء امام تحت فشار قرار صورت صریح امامت و وصایت حضرت روشن می

م( برای اینکه وصی واقعی حضرت مشخص نشود افزون بر السالگرفتند امام صادق)علیهمی
ی: راوندر.ک؛ السالم( و عبداهلل، منصور عباسی را نیز وصی خود قرار داد)امام کاظم)علیه

را  السالم()علیهالسالم( به برخی از خواص خود جانشینی امام کاظم (. امام )علیه2۴1: ۱۹0۴
ام صادق )علیه السالم( موسی بن جعفر)ع (را در بیان کردند طبق روایتی از مفضل بن عمر ام

فرمودند به هر ک  که مورد اطمینان تو  حالی که نوجوان بودند وصی خود معرفی کردند و
  .(۸2: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ است این مطلب را در میان بگذار)

-لیهعلیمان بن خالد از امام صادق)عیسی بن عبداهلل و س صفوان جمال و اسحاق بن جعفر و 

پرسند تا وصی امام را بشناسند و حضرت موسی بن السالم( در مورد امام بعد از او می
 کنند)همان(.السالم( را معرفی میجعفر)علیه

ه به فرزندان آنها را ن در دوران امام کاظم)علیه السالم( سعی عباسیان بر آن بود حسنین و 
-لم( بلکه به عنوان فرزندان امام علی)علیهعنوان فرزندان رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و س

لیه به عنوان ابناء رسول خدا)صلی اهلل ع (ص)السالم( معرفی کنند تا از اهمیت اوصیاء پیامبر
السالم( و آله و سلم( بکاهند و جانشینی ناحق خود را حق جلوه دهند و امام کاظم)علیه

: 2، ۱1۶۱: اربلیر.ک؛ پرداختند)می ویارانشان با وجود فشارهای عباسی به توضیح این مساله
 (.101: ۱۴۸۸اصفهانی:  ابوالفرجر.ک؛ (. و همین امر باعث زندانی شدن حضرت شد)۱7۸
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 . وصي در عصر امام رضا)ع(4-2-7
اری وصایت بسیار پیچیده شد اما بسی له امامت والسالم( مسئبا اینکه در دروه امام کاظم)علیه
یخ مفید ش الم( جانشینی امام رضا)علیه السالم( را پذیرفتند والساز اصحاب امام کاظم)علیه

کند که نشان از تعیین وصایت امام رضا)علیه السالم( توسط نام دوازده تن از آنها را بیان می
 (.10۹: ۱۹۱1مفید: ر.ک؛ امام کاظم)علیه السالم( دارد)

لیه امت بعد از امام کاظم)عکند که امر امالسالم( نال میحسین بن نعیم از امام کاظم)علیه 
السالم( است و روایات بسیاری که داود رقی، محمد بن السالم( برای علی بن موسی)علیه

اسحاق بن عمار، زیاد بن مروان قندی، مخزونی، حسین بن مختار، علی بن یاطین، داود بن 
( نال شده المسلیمان و داود بن زربی و یزید بن سلیط در اصول کافی از امام کاظم)علیه الس
ر.ک؛ نند )کاست به وصایت امام رضا)علیه السالم( بعد از امام کاظم)علیه السالم( تصریح می

 (. ۶2: ۸۶، ۱1۸2کلینی: 
ترین اتفاق دوران امام رضا)علیه السالم( جریان والیتعهدی آن حضرت است که مهم 

م( به خالفت خود السالهدی از سوی امام رضا)علیهعخواست با پذیر، والیتمامون می
مشروعیت دهد و ادعای بر حق علی بن موسی الرضا)علیه السالم( را مبنی برشایستگی بر 

 (.۱۸7: 2، ۱1۶۹صدوق : ر.ک؛ جانشینی و خالفت را باطل شمارد)
ای که برای معرفی امام به عنوان ولیعهد بر پاشد امام)علیه السالم( به در نخستین جلسه 

است در این صورت فت مال توست و خدا آن را برای تو قرار دادهمامون فرمودند اگر خال
جایز نیست لباسی را که خداوند به تو پوشانده از خود خلع کنی و در اختیار دیگران قرار 

نیست در این صورت جایز نیست آنچه را که مال تونیست به دیگران  دهی واگر مال تو
 عهدی را پذیرفتی فرمود به همان دلیلیتو زمانی که از حضرت پرسیدند چرا والی ببخشی

 که جدم داخل شوری شد )همان(. 
ها است که بحثامامت در زمان امام رضا)علیه السالم( روایات بسیاری وارد شده دربارة 

باشند و این حجم از معارف مربو  به امامت تا قبل از آن وجود نداشته به صورت عالی می
ر.ک؛ است)ای در اظهار امر امامت وجود نداشته(. و تایه۱۴۶: ۱، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ است)
 (. 2۱1: 2، ۱1۶۹صدوق: 
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 عسگری حسن امام تا جواد )ع( امام اندیشه وصایت در عصر. 4-2-7
بعد از شعادت امام رضا)ع( شیعیان آن حضرت به علت اینکه تنها فرزند امام رضا)علیه السالم( 

م( درباره السالادند. از نصوصی که از امام رضا)علیههشت سال بیشتر نداشت در نگرانی افت
جانشینی خود باقی مانده است داللت بر این دارد که امام رضا)علیه السالم( فرزند خردسال 

است راویانی چون یحیی بن حبیب، محمد بن یحیی، خودرا در به جانشینی خود انتخاب کرده
ای هالسالم( در موارد متعدد و مناسبتهحسین بن بشارو... . و حضرت)علی محمد بن عیسی،

شتر شیعیان (. با اینکه بی۶2: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ )استگون به این مسئله اشاره کردهگونا 
ردند السالم( قبول کالسالم( را به عنوان جانشین بعد از امام رضا)علیهوصایت امام جواد)علیه

( السالمالسالم( را به خود امام جواد)علیهله کمی سن امام)علیهئای هم بودند که مساما عده
 السالم( در جواب، اشاره به جانشینی سلیمان از داوود کرد وکردند و امام جواد)علیهبیان می

فرمود سلیمان در حالی که کودک بود حضرت داود اورا جانشین خود کرد، در حالی که 
 (.1۶1: ۱همان ،جر.ک؛ کردند )علمای بنی اسراییل این عمل اورا انکار می

 کند که خداوند محمد را برای جن واز امام جواد)علیه السالم( نال می إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ 
دند بل بوان  ارسال کرد وبعد ازپیامبرص دوازده وصی را قرار داد که تعدادی از آنان در ق

 (.۸12اند)همان: و تعدادی هنوز مانده
السالم( به جانشینی او السالم ( فرزند، امام هادی)علیهبعد از شهادت امام جواد)علیه 

السالم( مشکل بلوغ امام را پشت سر گذاشته رسیدند چون شیعیان در دوره امام جواد)علیه
السالم( که شش سال بیشتر نداشتند تردیدی به وجود ی)علیهبودند در زمینه امامت امام هاد

-ب جانشینی و وصایت امام هادی)علیهه در بانصوصی ک (.12: ۱۹۱1مفید:  شیخر.ک؛ نیامد)

است که در تمام روایات به باشد از طریق اسماعیل بن مهران، خیرانی و... آمدهالسالم( می
 (.۴۹: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ )استجانشینی امام هادی)علیه السالم( تصریح شده

صی او معین شدند علی السالم( امام حسن عسگری )علیه السالم (وبعد از امام هادی)علیه 
گوید همراه امام هادی)علیه السالم( در حیا  منزلش بودم که محمد بن عمر نوفلی می

ه ن فرزند، از کنار ما گذشت عرض کردم فدایت گردم بعد از شما این امام ما است. فرمود:
 (.۴۸ :همانر.ک؛ امام بعد از من حسن است)

-لیهپرسد امام)عاره مراجعه به فردی بعد از خود میالسالم( دربعلی بن مهزیار از امام)علیه 

فرمایند وصیت من به بزرگترین فرزندم است. )همان(.امام حسن عسگری )علیه السالم( می
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السالم ( به شدت تحت نظر حکومت بودند با این حال یاران ایشان به هر نحو با ایشان مالقات 
 کردند. می

 . وصي در عصر امام زمان4-2-1
ای های بسیار خلفگیریرحلت امام حسن عسگری)علیه السالم( مشکالت و سخت پ  از

به صورت کامال محرمانه  (ع و نگهداری وحتی وصایت امام زمان) عباسی باعث شد تولد
ا به کرد یا اورحضرت به افراد قابل اطمینان وصایت فرزند خود، را بیان می و انجام شود
-ایات نشان از پرسش از امام بعداز امام حسن عسگری )علیهداد در برخی از روآنها نشان می

اند آیا فرزندی دارد که بعد از امام السالم (دارد اما در برخی از روایات از حضرت پرسیده
 به او مراجعه کنند. 

کند: برای ابا محمد فرزندی به دنیا آمد محمد بن احمد علوی از ابی یانم خادم نال می 
ید و وی را در سومین روز والدتش به اصحاب خود عرضه کرد و فرمود: که او را محمد نام

پ  از من، این صاحب شما و جانشین من بر شماست و او قادمی است که مردم در انتظار، »
کند و آن را از عدل و داد آکنده مانند و چون زمین از ستم پر شود، ظهور میمی
 (.۹1۱: 2، ۱1۶2)صدوق: «کندمی
کند: حکیمه دختر محمد بن علی که عمه پدر او )مهدی( نیز م روایت میمحمد بن قاس 

: 21، ۱1۴0خویی، «)هست، برای من نال کرد که او را در شب تولد و پ  از آن دیده است
۱۶7.) 
گوید امام حسن عسگری)علیه السالم( پسر، رابه من نشان عمرو اهوازی در روایتی می 

 (. ۱01: 2، ۱1۸2کلینی: ر.ک؛ ست)دادو فرمود این امام بعد از من ا

 . وصایت از دیدگاه زیدیه5
ازده ی زیدیه یکی از مذاهب شیعه است که بر خالف امامیه که حضرت علی)علیه السالم( و

امامت را در دوازده وصی نبی  دانند یعنی وصایت وفرزند آن حضرت را وصی وامام می
لی جدا از امامت به کار بردند و ماام دانند اما زیدیه وصایت را اصاکرم)ص( یک اصل می

د و شوپ  از وصی ماام امامان شروع می وصایت را مختص علی)علیه السالم( برشمردند و
در نظر زیدیه از امام سجاد)علیه السالم( به بعد از ماام وصایت برخوردار نیستند. در منابعی 
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 ان زیدیه به صورت اجمالیاست ابتدا نظر خود زید و سپ  بزرگکه از زیدیه باقی مانده
 مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 . وصایت از دیدگاه زید بن علي5-9
-علیه)علی حضرت وصایت به دهندمی اونسبت به ویا است مانده باقی زید از که از آ اری

 از او ورمنظ که دهدمی نشان استبرده کار به که ایادله به توجه با و کندمی اشارهالسالم( 
 اکرم نبی رحلت از بعد وکارهای امور وانجامالسالم( )علیهعلی جانشینی و ت، خالفتوصای
 . باشد)علیه السالم( میعلی حضرت توسط
 گویا اردد وصایت مسئلة به عمیاش نگاه از نشان است آن جواب دنبال به زید که الیؤس 
 را (ص)برپیام که اساسیبی شبهه به کشیدن بطالن خط برای که میبیند این در را حل راه
 آوردمی هدشا عنوان به را آیاتی و رفته الهی کتاب سراغ به کندمی نکردن وصیت به متهم
 نشان آیات این... و باره۱۶0 یهآ مانند استکرده تشویق کردن وصیت به را مسلمانان که
 (.۱۴۸: ۱۹22:  علی بن زیدر.ک؛ است)شده سفار، هم قرآن در وصیت دهدمی
 لَهُمُ کَانَ مَا وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ »قصص سوره ۸۶ آیه به استناد با وچنین اهم 
 خلق نبی از را افراد بهترین خداوند که استشده مشخص آیه این در کندمی بیان« الْخِیَرَةُ
، یدز امام فتاوای از قسمتی در و. است خداوند مخصوص انتخاب این و کندمی انتخاب خود
 پاسخ رد وزید پرسدنص می و تعیین یا اختیار به امامت تعیین مورد در او از عطا بن واصل
(.از طرفی وی درباره 1۱1 :ر.ک؛ هماناست) هدی ائمه نزد در الهی امانت امامت: گوییدمی

 هم به آیات قرآن مثل:  (ص)پیامبر جانشین مصداق و خصوصیات کردن مشخص
 زید است؟ کسی چهاهلل علیه و آله و سلم(  ی)صلاکرم نبی از بعد خلق بهترین راستی به 
... للَّهِا عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَّ»  استآمده حجرات سورهسیزدهم  آیه در سوال این پاسخ است معتاد
 راه در مجاهدون نساء سوره ۸۴ آیه طبق متاین بین از و کندمی معرفی را متاین آیه این در«

 که شوندمی گزینش افرادی ساباین بین از و جهاد در گیرندگان باتس آنان بین از و خدا
 هستند عالم و خاشع واینان (.۱0/)حدید.اندازندمی خطر به خدا رضای خاطر به خودرا جان
 حکومت و کنندمی و راهنمای دعوت حق سوی به را همه که مردم رین ( و عالم20)مزمل/
ر آیات به روایاتی نیز به عنوان شاهد بر (. عالوت ب2۶ ر.ک؛ فاطر/آنهاست) آن از

های وصی پیامبر)ص( از جمله: حدیث االئمه من قریش ،حدیث خصوصیات و ویژگی
 کند. کید میحدیث  الین...تأمنزلت، 



 011 | و حسيني قاسمي

 

 در او تاماهلل علیه و آله و سلم(  ی)صل اکرم نبی رحلت به طور کلی وی اعاتاد دارد با 
 با کندمی ادعا زید (.۱۱7: ۱۹22علی:  بن زیدر.ک؛ )شدند اختالف دچار او جانشین مورد
 حضرت نآ جانشین بین اختالف از ولیکن نکرده درک را صحابه و ص()پیامبراکرم اینکه
 . استهبود گویراست به اولی گروه کدام داندمی و است آگاه
 اب اام دارند را بودن برحق ومدعی راستگوی ادعای دوگروه هر گرچه دارد اعتااد زید 
صل اهلل )پیامبر جانشین راالسالم( )علیهعلی حضرت که را افرادی دیدگاه وعالی نالی ادله

  ..پذیردمی را دانندعلیه و آله و سلم( می
 درسالم( ال)علیهعلی حضرت تنها نه که کندمی بیان صراحت)علیه السالم( علی بن زید 
 از پ  متا رهبری و جانشینی و الفتخ امر در او بلکه است؛ مادم سایرین به نسبت فضائل
علی:  نب زیدر.ک؛ باشد)می مادم و ترالیق همه از هماهلل علیه و آله و سلم(  ی)صلاکرم نبی
۱۹22  :۱۶0-1۸2.) 

 . وصي از دیدگاه بزرگان زیدیه5-2
 و دیدگاه آنان اشاره خواهیم نمود.در ریل به صورت اجمالی به بزرگان زیدیه 

 (246-961مد قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن رسي)امام ابومح. 5-2-9

ه عدم انتخاب خلیف و (ص)وی در جواب خوارج ادعای آنان را مبنی بروصیت نکردن پیامبر
ای که به هبه نظر او عد .شماردرا گمانی باطل می ابوبکر و عمر به شیعه زدن توسط او وطعنه

همت تنتخاب نکردن وصی توسط حضرت رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( در مورد ا
 احادیث کند که اینروایت اشاره می 27او به . تش جهنم است زنند که جایگاه اینان درآمی
ت داند. از جمله این روایا)ص( می اکرم نبی از بعد)علیه السالم( علی بودن وصی بر دلیل را
دیر، حدیث صخره، حدیث توان به موارد ریل اشاره نمود: حدیث جابر انصاری، حدیث یمی

 (.۱۹: ۱۹21 ،رسیر.ک؛ استخالف، حدیث ام ایمن، ناقه، منزلت... )
-تدر جلد دوم کتاب تثبی« مجموع کتب ورسائل امام قاسم بن ابراهیم رسی» در کتاب 

ضروت آن، رسول اکرم)ص (را وصی  باشد که بعد از بحث از وجوب امامت واالمامه می
همچنین آنچه  ن با دلیل واز سوی خداوند است ووصی بودن آ داند کهاز اوصیا ءالهی می
-معلوم است وبخاطر منزلت علی)علیه السالم( می السالم( که مشهور ودر مورد علی)علیه

 (.۱۹7: :۱۹22رسی: ر.ک؛ باشد)



 0399بهار و تابستان |  3شماره  | 2سال |  کالم تطبيقي شيعهپژوهشنامه  | 011

 

 ق(390-277ب: امام مرتضي محمد بن هادی یحیي بن حسین )
سوره مائده  ۸۸و نزول آیة  .کندد میوی در مجموعه رسائلش به وصی داشتن هر نبی تاکی

 (.۹۴۱: ۱۹21الهادی: ر.ک؛ داند)ن حضرت علی)علیه السالم( میرا در شأ

تصاص داده اخ «االصول»دربخشی که به فضائل علی بن ابی طالب )علیه السالم (در کتاب 
رده بود وعالم به آنچه پیامبر)ص( آو (ص)ترین فرد بعد از پیامبررا برادر و بافضیلت است او
 کند. السالم( بیان میداند وحدیث یدیر ومنزلت را در شان علی)علیهمی

 ق(395پ: امام ناصر لدین اهلل احمدبن امام هادی یحیي بن حسین )متوفي

 کند که هدف از این کار آمدن ائمهفاط به انتخاب انبیاء توسط خداوند روی زمین اشاره می
 (.212: :۱۹2۱ت)امام مرتضی لدین اهلل: برای حکومت بین مردم براساس عدل اس

 (332-241ج: ابن عقده، ابوعباس احمد بن محمد بن سعید هداني کوفي )

علی بن ابیطالب از همه  کند وبه شوری شش نفره اشاره می «والیت»ابن عاده در کتاب  
 در صورت درست بودن کالم او همه تصدیق کنند. هایش گو، دهند وخواست به حرف

ا ر السالم( حدیث منزلت را که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله و سلم( اوابی طالب )علیه علی بن
علی بن ابی .کنداست را یا دآوری میوصی، خلیفه، وزیر، وارث او در امتش قرار داده

مالش  طالب)علیه السالم( خودرا وصی رسول خدا)صل اهلل علیه و آله و سلم( در اهل و
 "فضائل امیرالمومنین"(. ابن عاده در کتاب ۱۸۸: ۱۹2۱کوفی: دهعا ابنر.ک؛ داند )می

بی کند لاب وصی بودن علی بن اهای حضرت علی)علیه السالم( را بیان میفضیلت الااب و
کند که نال می شمارد وهمچنین روایاتی راطالب)علیه السالم( را جزو آن الااب برمی

از ست. اهلل علیه وآله وسلم( معرفی کردهحضرت علی)علیه السالم( را وصی پیامبر)صلی ا
در روز قیامت حضرت علی)علیه السالم( را با لاب  کند کهپیامبر)ص( حدیثی را نال می

 (.۱۸: ۱۹2۱ابن عاده: ر.ک؛ کنند)وصی رسول المسلمین وامیرالمومنین خطاب می

 (340-267د: ابوحسین احمد بن موسي طبری )
امام را معدن  نیر خود امامت را یکی از فرائض الهی واحمد بن موسی طبری در کتاب الم

کند. او به این مطلب اعتااد دارد که خداوند قبل از مرگ نبی اکرم)ص( رسالت معرفی می
مان ه به او امر کرد که وصی و جانشین بعد از خود را از طریق وصیت به مردم معرفی کند
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 تراست تا دراینو از همه شایسته گیردمی قرار( ص)خدا رسول ماام جایگاه در کسی که
ه و با استدالل به آی السالم( قرار دادماام قرار پیرد، حضرت)ص( هم وصی خود را علی)علیه

د که دانو وصی او را از اولین ایمان آورندگان می قرآن پیامبر )صلی اهلل علیه واله وسلم (
فرادی کند که نظر ات بیان میشود. او به صراحهرکسی از آنان تبعیت کند داخل در نور می

 (.2۶: ۱۹2۱طبری: ر.ک؛ گویند پیامبر)ص( وصیت نکرده است را قبول ندارد)که می

 م(353ابوعباس احمد بن ابراهیم بن حسن بن ابراهیم بن محمد حسني ) ر:

لیه کند که پیامبر )ص (به علی)عکتاب المصابیح احمد بن ابراهیم اشاره به این مطلب می
ند السالم( هم قبول کردوحضرت علی)علیه وصایای اورا ادا کند مر کرد که امانات والسالم( ا

 .(227: ۱۹22حسنی:ر.ک؛ )که ادای امانت پیامبر)ص( را انجام دهند

 ق (  404-374ز: امام مهدی لدین اهلل حسین بن قاسم بن علي عیاني )

 ااداعت زیرا داندمی( ص)نبی از بعد خدا راحجتالسالم( )علیهعلی حضرت اهلل لدین مهدی
( ص)نبی از بعد که (.کسی ۱۹۶: ۱۹2۱)مهدی لدین اهلل: « الحجه من التخلو االرض ان» دارد
 فتهگ او مورد در و باشدنمی طالب ابی بن علی از ییر کند اقامه را مسلمانان امور تواندمی
 «بعدی النبی انه ال موسی من هارون بمنزله منی علی»استشده

 ق (499-333دیلمي) هارون بن حسین بن احمد موید باهلل ابوحسینح: امام 

 کندمی انبی صراحت به است؟ کسی چه( ص)اکرم نبی از بعد امام، که سوالی به پاسخ در او
 زیرا تاس واجب او از اطاعت و است)علیه السالم( طالب ابی بن علی (ص)پیامبر از بعد امام: 

 هارون رایب موسی که بود گرفته نظر در را منزلتی همان )علیه السالم(علی برای پیامبر )ص(
 (.۸۸: ، التبصره فی التوحید والعدلموید باهللر.ک؛ ) بود داده قرار

 م(420خ: قاضي ابوقاسم اسماعیل بن احمد بن احمد بن محفوظ بستي جبلي )

ای هقاضی ابوالااسم بستی، امام علی)علیه السالم( را صاحب فضیلت "المراتب"در کتاب
 .داند بیشماری می

انت منی بمنزله »السالم(، حدیث منزلت های مخصوص علی)علیهاو در شمردن فضیلت
آورد وماصود از منزلت، خلیفه بودن علی)علیه السالم( در قوم را می.«هارون من موسی
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ر منظو« انت منی کیوشع بن نون من موسی»کند. در شر، حدیث پیامبر)ص( بیان می
 (.2۸: ۱۹2۱ ر.ک؛ بستی،داند)السالم( میا در ماام وصایت وخالفت علی)علیهپیامبر)ص( ر

 (414-493حاکم ابوسعد محسن بن محمد بن کرامه بیهقي جشمي ): س

(.که در 2۸داند. )جبلی ،المراتب، ص: ابوسعید امامت را امر مهمی بعد از نبی اکرم)ص( می
به ناچار باید یا صحابه یا اهل بیت را  اهل بیت پیش آمد و مورد ان اختالف بین صحابه و

ی وَأَنَا عَلِیٌّ مِنِّ »اهل بیت اخبار وآ اری است مانندهای انتخاب کرد ولیکن در مورد فضیلت
واو معتاد است آنچه «  ییوَصِ وَی أَخِهُوَ »و «  أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی » یا« ه مِنْ

های آنها ورضایت خداوند از آنها ت مانند مجاهدتاسهای اصحاب آمدهدرباره فضیلت
السالم( توسط آنان بر علیه آنان خروج شود که با کنار گذاشتن علی)علیهدلیل نمی
 (۱۱7: ۱۹۱۹بیهای: ر.ک؛ نکرد)

  . وصایت از دیدگاه اسماعیلیه6
را  تاسماعیله نیز مانند زیدیه وصایت را اصلی جدا از امامت به کار بردند و ماام وصای

از نظر  شود وپ  از وصی ماام امامان شروع می السالم( برشمردند ومختص علی)علیه
اسماعیلیه از امام حسن به بعد از ماام وصایت برخوردار نیستند. دانشمندان اسماعیلی در کنار 

(. ۱۸1تا: سجستانی: بیر.ک؛ )ای دارندگانهماام نبوت وامامت برای وصایت هم بحث جدا
ا فاط ر کنند و اوالسالم( در شمار، امامان خود رکر نمیاسماعیلیه نام علی)علیه بنابراین
السالم( را و حسن بن علی)علیه(۱۸۱تا: ر.ک؛ تامر : بیدانند)باالتر از سایر امامان می وصی و
دانند که (. وصایت را امری می۴۹تا: کرمانی: بیر.ک؛ )عنوان امام اول خود قبول دارند به

 (.۸۶تا: الولید: بیر.ک؛ ناطاع است و امام ادامه دارد )قابل ا
م بعد ازخود برای جامعه اسال)ص (یکی از باورهای اسماعیلیه این است که پیامبر اسالم  

شتراکات کنند اای که بیان میادله کنند وای اقامه میاست که برای آن ادلهرهبر انتخاب کرده
 شماریم ه اختصار ادله را برمیزیدیه دارد که ب زیدی با امامیه و

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ ﴿سوره باره  ۱۶0وجوب وصیت: در آیه ال . 
واجب  مردهد وصیت انشان می ﴾خَيرأ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِين

درسوره دیگری وجوب وصیت در امور دینی را روشن  وباشد دینی می مور عادی ودر ا
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 إِلَّا وَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى به إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَابَنىِ َ وَصىَو﴿کند می
 .(۱12/ )باره﴾أَنتُم مُّسْلِمُونَ

 اء گذشته که از بین بستگان یا فرزندان خود بوده. وصی داشتن تمام انبی ب.

بزرگ قطعنا در این امر مهم که تعیین وصی  در امور کوچک و )ص(های پیامبر فار،ج. س
 اند. است هم وصیت داشتهبرای خود بوده

است که در صورت فرستادن گروه یا لشکری به جای سیره پیامبر اکرم )ص( این بودهد. 
چه فرمانده کشته شود، فالن ک  فرمانده است و نمود که چنانفار، میدیگر، به آنان س

پ  از وی فالن شخص دیگر جانشین وی خواهد بود؛ به همین جهت وی امر تعیین وصی 
 همان(.)خود را مهمل نگذاشته است

ای ست، ادلهاچنین اسماعیلیان پ  از بیان اینکه پیامبر، بدون معرفی وصی از دنیا نرفتههم 
کنند که  ابت کنند جانشین معرفی شده، علی )ع( بوده است که در ریل به شر، یان میب
 ها خواهیم پرداخت:آن

ال : پیامبر )ص( علی )ع( را در بین امت خود مانند هارون قرار داد و برتر از همه اهل بیت 
اب و معرفی نمود، در هیچ زمانی هیچ فردی را بر او والیت نداد و وی را ولی همه اصح

برای  ترین فردپیروان خود قرار داد که همه این امور دلیل بر این است که علی)ع( شایسته
 است.رسیدن به ماام وصایت بوده

ب: وقتی پیامبر)ص( خویشاوندان خود را دعوت کرده بود، بعد از عرضه اسالم و طلب یاری 
ر، ای علی، تو براد»ر فرمود: از آنان، جز علی )ع(، هیچ کدام این امر را نپذیرفتند و پیامب

به همین جهت فاط علی )ع( شایستگی جانشین «. کننده و جانشین من هستیوزیر، کمک
 شدن پیامبر را داشته است. )همان(.

ای بین نبی و امام داشته و دارای ماامی ب  بنابراین در عااید اسماعیلیه، وصی رتبه 
 و )وصی بعد از نبی برترین شخص عالم استتاسچه درباره این اعاتاد آمدهواالست، چنان

رات وی همان رات و کنه وجود پیامبر )ص( است و کمال او نشأت گرفته از کمال 
پیامبر)ص(؛ هرچه از معانی کلمات و اسرار شریعت و امت نزد پیامبر )ص( است نزد وی نیز 

ات و ه فرمایشبر اهداف پیامبر )ص( و روشن کنند شود؛ وصی دلیل و برهان استیافت می
افعال ایشان و کسی است که تمام قد ایستاد برای هدایت افرادی که بعد از پیامبر )ص( دنبال 

های ندیشهاختالفات و ا از را او معرفت نسبت به چیزی که پیامبر آورد هستند؛ وصی شریعت
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ی تواند در حفظ تکالیفکند، وصی دارای این اوصاف است و کسی نمیمی حفظ مختل 
از عبارت باال به (. ۸۸تا: ای او باشد)ر.ک؛ الولید، بیپیامبر )ص( از خداوند گرفت جکه 

 آید که وصی بعد از نبی برتر از همه و تنها مجرای ورود به شریعت نبی است. دست می

 گیریبحث و نتیجه
در پژوهش حاضر وصی از دیدگاه شیعه با توجه به مذاهب، امامیه، زیدیه، اسماعیلیه مورد 
بررسی قرار گرفت. نتیجه حاکی از آن بود که هر سه مذهب در این موضوع که حضرت 

آیاتی  روایات وعلی)ع( وصی و جانشین بالفصل پیامبر)ص( است اعتااد راسخ دارند و بر 
کید دارند اکثرا مورد اتفاق سه مذهب است. با این تفاوت که امامیه در موضوع وصایت تأ
ی شود که وصی و امام یککند و این نتیجه حاصل میئمه اطالق میوصی را بر دوازده تن از ا

گونه که پیامبر اکرم )ص( حضرت علی )ع( را به عنوان وصی معرفی نمودند در بوده و همان
مورد سایر ائمه نیز چنین امری صادق است و روایات به جای مانده از پیامبر)ص( و آیات 

ت علی )ع( و یازده تن از فرزندان وی است، قرآن نشان از آن دارد که وصی شامل حضر
کند، همان معنی وصی دارد. به همین جهت در بنابراین وقتی امامیه از لفظ امام استفاده می

رت گرفت و هر کدام از آنان طول حیات ائمه، اقداماتی توسط خود آنان و پیروانشان صو
اعیلیه اما زیدیه و اسمودند. نمکید بر وصی بودن خود، جانشین بعدی نیز معرفی میضمن تأ

وصایت را اصلی جدا از امامت به کار بردند و ماام وصایت را مختص علی)ع( برشمردند 
شود و در نظر زیدیه از امام سجاد)ع( واز نظر اسماعیلیه وپ  از وصی ماام امامان شروع می

  .از امام حسن به بعد از ماام وصایت برخوردار نیستند
گیری کلی باید گفت، هر چند این تمایزات و بررسی آنها یک نتیجه به طور کلی و در 

مهم است، اما آنچه در بحث وصایت از اهمیت اساسی برخوردار است، اصل وصی و تعیین 
دهد جانشین توسط پیامبر)ص( است که مورد توافق تمامی مذاهب شیعه است و این نشان می

یات مه آهبررسی این موضوع بپردازند، و این که مسلمانان باید بدون تعصب و دیدی باز به
کید دارد را نادیده نگیرند، زیرا در صورت حل شدن این مسئله، و روایاتی که شیعه بر آنان تأ

ف است برطرگیر جوامع اسالمی شدهبسیاری از مشکالتی که امروزه دامن بسا ریشهچه
های خود قرار راس پژوهش گران باید چنین موضوعی را درگردد، به همین جهت پژوهش

  .دن این حایات تاریخی تال، نمایندداده و با ادله محکم و بدون تعصب در روشن نمو
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داهلل . تحایق؛ عبداهلل بن عبالمصابیح فی سیرة الرسول وآل البیت(. ۱۹22ابراهیم بن محمد. ) ،حسنی
 الثاافیة. علی بن زید مؤسسةاإلمام :بن احمد حو ی. عمان

 موسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث. :. قمتذکرة الفاهاء(. ۱۹۱۹سن بن یوس . )ح ،حلی

 مرکز نشر الاافه االسالمیه العالم. :. قممعجم الرجال الحدیث(. ۱1۴0ابوالااسم. ) ،خویی
 . ق ۱۹۱2بیروت. دار الالم. اول. . الارآن ألفاظ مفرداتمحمد.  بن حسین ،اصفهانى رایب
 . قم. موسسةاالمام مهدی.الخرائ  والجرائح(. ۱۹0۴ب الدین. )قط ،راوندی
. تحایق؛ الرسی ابراهیم بن االمام الااسم ورسائل کتب مجموعه(. ۱۹22ابراهیم. ) بن قاسم ،رسی

 جدبان. صنعاء. دارالحکمة الیمانیة للتجارة والتوکیالت العامة. عبدالکریم احمد
 والرد طالب ابی بن علی امیرالمومنین والیة ا بات فی المنیر الکامل(. ۱۹21. )_____________

 بی نا.  :بیروت. الهادی یحیی عبدالولی؛ تحایق. الخوارج علی
 علی بن زید االمام موسسة :عمان .وفاهی)مسند امام زید( حدیثی مجموع(. ۱۹22زید بن علی. )
 الثاافیه.

یمانیة للتجاره  دارالحکمة: اءصنع. علی بن زید امام رسائل و کتب مجموع(. ۱۹22)_______. 
 .والتوکیالت العامه

ار منشورات د :. سوریهخم  رسائل اسماعیلیةتا(. ابو یعاوب اسحاق بن احمد. )بی ،سجستانی
 االنصاف.
شرکة مکتببة و مطبعة البابی و : . مصرالملل و النحل(. ۱1۶7محمدبن عبدالکریم. ) ،شهرستانی
 اوالده.
. الحسین بن یحیی الحق الی هادی االمام مذهب علی المنیر(. ۱۹2۱). موسی بن احمد ،طبری

 االسالمیه. للدراسات بیت اهل مرکز :صعده
 دانشگاه مشهد.  :اختیار معرفه الرجال(. مشهد) رجال الکشیتا(. محمد بن حسن)بی ،طوسی
ی عیس . تحایق؛ محمدالرصالة الوضیة فی معالم الدین واصولهتا(. حمید الدین. )بی ،کرمانی

 دارالالم . :الحریری. کویت
 .ه. اسالمیتهران. کافی اصول(. ۱1۸2) .یعاوب بن محمد ،کلینی

موسسه  :. قمشرائع االحکام فی مسائل الحالل و الحرامق(. ۱۹0۶حسن بن سعید. ) ،محاق حلی
 مطبوعاتی اسماعیلیان.

موسسة  :عزی. امان حمود بن عبداهلل؛ . تحایقاالصول(. ۱۹2۱محمدبن یحیی. ) ،مرتضی لدین اهلل
 الثاافیه. علی بن زید االمام

 یحیی بن محمد مرتضی امام و رسائل کتب مجموع(. ۱۹21. )___________________
  االسالمی. التراث :صعده. جدبان احمد الکریم عبد؛ تحایق. الهادی
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 راالندل .دابیروت: . مروج الذهب ومعادن الجوهر(. ۱1۸۶مسعودی. ابوالحسن علی بن حسین.)
 .انصاریان :. قمطالب أبى بن على لإلمام الوصیة إ بات(. ۱۹2۸). ____________________

بنیاد  -آستان قدس رضوی :مشهد .فرهنگ و فرق اسالمی(. ۱17۸)محمدجواد.  ،مشکور
 های اسالمی.پژوهش
 شیخ کنگره . قم:دالعبا على اهلل حج  معرفة فی اإلرشاد ق(.۱۹۱1) .نعمان بن محمد بن مفید، محمد
 مفید.

 :(. قماالفصا، فی االمامة علی بن ابی طالب)علیه السالم________________________. 
 .ق۱۹۱1اول. . الموتمر العالمی أللفیة)کنگره جهانی هزاره شیخ مفید (

 مکتبة الداوری. :. قمهالفصول المختار (.۱۹۱1)__________________. 
ترجمه. سجاد .اوائل المااالت فی المذاهب و المختارات(. ۱1۶۶)_____. _____________
 : آرینه گل مهر.واعظی. تهران

 . قم: دار الفکر.اللمعه الدمشایة فی فاه االمامیه(. ۱۹۱۹مکی عاملی، محمد بن جمال الدین )شهید اول (. )
 رالکتب االسالمیه.دا :. تهرانجواهر الکالم فی شرائع االسالم(. ۱1۴7محمد حسن. ) ،نجفی
شرکت انتشارات : . ترجمه. محمدجواد مشکور. تهرانفرق شیعه (.۱1۶۶)حسن بن موسی.  ،نوبختی
 .فرهنگی-علمی

 . . تحایق؛ عارف تامر. بیروت. موسسه عزالدینتاج العاائد و معدن الفوائدتا(. الولید، علی بن محمد. )بی
 هادی. :قم .الهاللى قی  بن سلیم کتاب (.۱۹0۸).قی  بن سلیم ،هاللی
 .دارالصادر: . بیروتتاریخ الیعاوبیتا(. احمد بن محمد بن واضح. )بی، یعاوبی
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